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Verlaging gemeentebelasting

Slechts 0,3 procent minder  
in plaats van de beloofde  
1 procent
Met een aanvullende personenbelasting van 9 procent 
zat Peer in 2013 nog in de top drie in Vlaanderen. De 
meerderheid pakt nu uit met een vermindering van 
deze gemeentebelasting met telkens een half procent 
in 2015 en 2017. Maar de waarheid is minder rooskleu-
rig als je rekening houdt met het feit dat Limburg.net 
nu de huisvuilbelasting int.
Sinds 2014 verzorgt Limburg.net, een intergemeentelijk bedrijf,  
de huisvuilophaling in Peer. Daardoor kon de gemeente de  
eigen diensten- of huisvuilbelasting laten vallen en de aanvullende 
personenbelasting laten dalen. Maar als we de huisvuilfactuur van 
Limburg.net meerekenen, merkt u in de praktijk niets van de eerste 
verlaging van een half procent. Dat gaf het schepencollege zelf toe  
op de gemeenteraad.

N-VA Peer stelt bovendien vast dat de gemeentebelasting niet 1 maar 
slechts 0,3 procent zal dalen, en dit pas vanaf 2017. Het zal ook nog 
vier jaar duren eer de verhoging van de huisvuilbelasting gecompen-
seerd is. Dit is dus grotendeels een vestzak-broekzakoperatie.

Wat betalen we aan huisvuil- en 
gemeentebelasting?
2013   De Perenaars betalen diensten- of huisvuilbelasting 

(55 euro per gezin). Opbrengst: 332 000 euro. 
2014  De huisvuilbelasting valt weg, maar Limburg.net int 

769 100 euro. Dat is dus 434 100 euro meer.
2015  Hoewel de gemeentebelasting daalt met een half 

procent, is er nog steeds een verhoging van 134 907 
euro.

2016  De verhoging is ongeveer dezelfde als in 2015.
2017  De gemeentebelasting verlaagt tot 8 procent en 

levert uiteindelijk een vermindering op (ook voor de 
volgende jaren): 184 175 euro (0,3 procent).

(Bron: Toelichting bij de meerjarenplanning stad Peer)

Lentequiz
Test uw kennis op onze laagdrempelige gezinsquiz.
Elk team kan 4 tot 6 leden tellen. 
Inschrijving: 18 euro per groep.

Schrijf je in via:
 liliane.hinoul@n-va.be
	 011 63 46 66

ZATERDAG

18 maart
Deuren open: 19.30 uur

Start quiz: 20 uur

Parochiezaal Linde-Peer
Lindedorp 35, Linde  

(Peer)

Gezinnen met lagere inkomens recupereren heel wat minder 
dan deze met een hoger inkomen. Hoeveel uw gezin meer of 
minder betaalt, kan u uitrekenen aan de hand van de reken-
module op de website www.n-va.be/peer (onder artikel ‘De 
vervuiler betaalt’).

Reken zelf uit hoeveel u betaalt

Peer zet meer in op veiligheid p.2 Subsidies voor zwembad Molenheide? p.3
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Peer zet meer in op veiligheid
N-VA Peer vernam tijdens haar wekelijks straatbezoek aan de 
Perenaars - ‘Het klimaat in {Uw straat}’ - dat inbraken, drugs en 
(kleine) criminaliteit niet alleen in grote steden en gemeenten 
voorkomen, maar dat ook Peer daarvan niet wordt gespaard.  
Pas drie jaar nadat we dit voor het eerst op de agenda plaatsten, 
wil het schepencollege nu investeren in buurtpreventie.

N-VA-gemeenteraadslid Liliane Hinoul informeerde al in juni 
2013 de gemeenteraad over de mogelijkheid om met buurtinfor-
matienetwerken (BIN’s) de veiligheid te verhogen. Een BIN is 
een burgerinitiatief dat inwoners, handelaars en lokale  
organisaties betrekt bij de bestrijding en het voorkomen van  
criminaliteit. Zij zijn extra ogen en oren voor de politie.  
Dit extra toezicht geeft de buren een beter (veiligheids)gevoel, 
bevordert de burgerzin en het sociaal engagement. 

Het beleid ging er toen niet op in. Waar voorheen informatie- 
uitwisseling gebeurde via SMS maakt de applicatie WhatsApp 
op de smartphone dit nu bovendien uitgebreider mogelijk. 

Buurtpreventie meer onder de aandacht
Overal in Vlaanderen waar een BIN of WhatsApp-buurtpreven-
tie actief is, stelt men een dalende trend vast van woninginbra-
ken. Meer dan voldoende redenen om ook in Peer deze vorm van 
burgerparticipatie meer bekend te maken!

N-VA Peer was altijd voorstander om het systeem te promoten 
bij de bewoners en de lokale handelaars. We vernamen via ‘De 
Poort’ dat het beleid er nu ook werk van gaat maken. We zijn 
dan ook tevreden dat het beleid eindelijk dit initiatief neemt.

Lagere huisvuilbelasting voor  
eenpersoonsgezin is dode mus
Een van de Peerse meerderheidspartijen ver-
kondigt op haar website dat de eenpersoons-
gezinnen  minder huisvuilbelasting moeten 
betalen vanaf dit jaar. Dat klopt. Zij betalen 
6,25 euro minder. Maar ze ontvangen ook 
één rol huisvuilzakken minder. En daarvan 
is de waarde, jawel: 6,25 euro.

N-VA Peer kan hier met de beste wil geen 
belastingvermindering bespeuren. U wel? 
Dat we die vuilzakken gratis krijgen is ook 
een kwakkel. Het feit dat het tarief voor het 
ophalen van grof vuil stijgt van 10 naar 20 
euro is dat helaas niet.

Gaat ook Peer fuseren?
Nu gemeentefusies in heel Noord-Limburg actueel blijven, houdt N-VA Peer 
de vinger aan de pols. We kijken uit naar de resultaten van de aangekondigde 
bestuurskrachtmeting in Peer. Een mogelijke fusie is een ingrijpend project, waar 
we niet lichtzinnig mee moeten omgaan. We hopen dan ook op een open debat 
hierover.

 Eenpersoonsgezinnen betalen dan 
wel minder belasting, ze krijgen ook 
één rol huisvuilzakken minder.

 Buurtnetwerken en WhatsApp-groepen zorgen voor 
minder inbraken en een hoger veiligheidsgevoel.
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Veiligere gewestwegen in Peer
N-VA-minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken Ben Weyts plant in 
2017 samen met het Agentschap Wegen 
en Verkeer enkele wegwerkzaamheden in 
Peer. Bedoeling is om de toestand van de 
gewestwegen te verbeteren en veiliger te 
maken. We pikken er twee werven uit. 

Werf 1
Tussen de rotonde met het vliegtuig en de 
ingang van industriezone Bokt worden er 

nieuwe fietspaden aangelegd. De minister 
voorziet hiervoor 300 000 euro. 

Werf 2 
Voor een structureel onderhoud van de 
N73 tussen de rotonde met het vliegtuig 
en kruispunt voorbij de Kringloopwinkel 
is 800 000 euro voorzien. Er worden 
ook drie ecotunnels voor amfibieën 
aangelegd.

Sinds 2010 gebeurden er op de 
Peerderbaan twintig verkeersongevallen, 
waarvan vijftien in de omgeving van de 
Houtestraat en de Sint-Hubertusstraat 
(waar ook een bushalte gelegen is). Het 
Agentschap Wegen en Verkeer zal een 
analyse van dit punt maken om het in de 
toekomst verkeersveiliger te maken.

Molenheide

Tweede poging voor 
renovatie zwembad
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters 
trekt voor de tweede keer 10 miljoen euro uit  
voor de renovatie of nieuwbouw van zwembaden.  
37 initiatiefnemers dienden een aanvraag in,  
14 voor nieuwbouw en 23 voor renovatie.  
Peer was (samen met Houthalen-Helchteren)  
een van de indieners. De vorige aanvraag (in 
2016) werd niet weerhouden.
Of de renovatie van een zwembad in een vakantiepark als 
Molenheide voldoet aan de voorwaarden en voor subsidies 
in aanmerking komt, is echter zeer de vraag. En er zijn 
nog vragen waarop de N-VA graag een antwoord heeft. Is 
de tussenkomst door de gemeenten in de uitbatingskosten 
(in de vorige aanvraag bedroeg die 350 000 euro per jaar) 
nog steeds voorzien? Welke korting zullen zwemmende 
Perenaren krijgen? En wat bij een faillissement of overname?

Beslissing valt in maart
De dossiers worden nu onder de loep genomen door een 
beoordelingscommissie met vertegenwoordigers van o.a. 
Sport Vlaanderen, VVSG, Vlaams Energie Bedrijf en het 
Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. Op basis van hun 
adviezen doet de Vlaamse Regering in maart de uiteindelijke 
selectie.

Voor renovatiedossiers ligt de klemtoon op bouwkundige 
aanpassingen en op aanpassingen in functie van energie 
of milieu. Toegankelijkheid, ook voor personen met een 
beperking, is een belangrijk criterium. Een renovatieproject 
kan subsidies krijgen tot 30 procent van de kostprijs, met een 
plafond van 500 000 euro. 

Dossier beoordeeld op waarde
Deze aparte oproep voor zwembaden is de laatste in zijn 
soort, zegt Vlaams minister Muyters: “Ik heb ondertussen 
werk gemaakt van een globaal sportinfrastructuurplan, 
waarbij elk jaar geïnvesteerd wordt in sportinfrastructuur 
volgens de effectieve noden op het terrein. Vroeger wisten 
gemeenten niet in welke infrastructuur Vlaanderen zou 
investeren. Het waren nu eens Finse pistes, dan weer 
sportvloeren of zwembaden. Nu maken we dat onderscheid 
niet meer en beoordelen we de ingediende dossiers gewoon 
op hun waarde.”

 Slaagt het project erin Vlaamse subsidies te verkrijgen?  
We zullen het snel weten!



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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